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Щодо наказу Національної поліції України       

від 23 жовтня 2019 року № 1077

Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого запиту на 

отримання публічної інформації від 12 березня 2020 року щодо державної реєстрації 
наказу Національної поліції України від 23 жовтня 2019 року № 1077, яким 

затверджено Положення про Департамент стратегічних розслідувань Національної 
поліції України повідомляє, що зазначений наказ в Міністерстві юстиції України не 

зареєстровано. 
Згідно з підпунктом 8 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року                    

№ 228, абзацом першим пункту 6 Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Мін’юст 

відповідно до покладених на нього завдань  здійснює державну реєстрацію 

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають 

державній реєстрації.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну поліцію» 

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ України.
Частиною першою статті 23 Закону України «Про центральні органи 

виконавчої влади» встановлено, що центральний орган виконавчої влади у межах 

своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до 

Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та наказів 

міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та 

контролює їх виконання.
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Пунктом 9 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, встановлено, що 

Національна поліція в межах повноважень, передбачених законом, на основі та на 

виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов 

Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, 
актів Кабінету Міністрів України, наказів МВС видає накази організаційно-
розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

Враховуючи викладене, Національна поліція України не є суб’єктом 

нормотворення.

Заступник Міністра                                                                 Олександр БАНЧУК 

Удод Б.В. 271-16-25

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із законодавством.


